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§ 1.

Foreningens navn er BLOMBJERGGAARD GRUNDEJERFORENING FØLLE STRAND.

§ 2.

 Alle som har erhvervet og / eller ejer grund udstykket fra Store Blombjerggaard og Lille 
Blombjerggård skal optages som medlem af grundejerforeningen

 jf. lokalplanen nr. 64  Dateret: april 2005 og

 nr. 68 dateret feb 2006.

§ 3.

Foreningens formål er, at varetage medlemmernes interesser for såvel grundejerforeningens eget 
området, som for det samlede område ved Følle Strand.

§ 4.

Det årlige kontingent fastsættes af generalforsamlingen.

§ 5.

Foreningens regnskab fremlægges, med revisorernes påtegning, ved den ordinære 
generalforsamling. Regnskabsåret er 1. april til 31. marts.

1



Blombjerggaard Grundejerforening, Følle Strand

§ 6.

Generalforsamling afholdes hvert år i juni måned. Der indvarsles senest 14 dage før dens afholdelse. 
Indvarslingen sker via email til medlemmerne. 

Indvarslingen sker via e-mail. Såfremt et medlem har udtrykt ønske om indvarsling via post, kan 
dette også ske.

Generalforsamlingen er øverste myndighed.

§ 7.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes når beslutning træffes af bestyrelsen eller når mindst 
halvdelen af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring til formanden, med angivelse af 
dagsorden. Hvert medlem har kun én stemme, uanset om man er ejer af flere grunde. 
Stemmeafgivningen kan ske ved fuldmagt, der indleveres til formanden inden generalforsamlingen, 
dog kan intet medlem stemme med mere end én stemme udover sin egen.

§ 8.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig i alle spørgsmål, uanset det mødte antal. Alle spørgsmål 
afgøres ved almindelig stemmeflerhed. Vedtægtsændringer kræver dog tilslutning af mindst 2/3 af 
de fremmødte. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i 
hænde senest den 1. juni.

§ 9.

Foreningens bestyrelse er på 5 medlemmer, der vælges for et tidsrum af 2 år. Den består af formand
og kasserer samt 3 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og 
sekretær.

Af bestyrelse afgår formand og 2 bestyrelsesmedlemmer de ulige år, kasserer og 1 
bestyrelsesmedlem de lige år. De afgående kan genvælges.

§ 10.

Ved samme generalforsamling vælges 2 suppleanter til bestyrelsen samt 2 revisorer for 2 år ad 
gangen.
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§ 11.

Foreningens tegnes af den samlede bestyrelse. Medlemmerne hæfter solidarisk for foreningens 
forpligtelser. Optagelse af evt. lån i tilfælde af større projekter skal forinden vedtages af 
generalforsamlingen, og efter bekendtgørelse i dennes dagsorden.

§ 12.

Foreningen kan ophæves, såfremt 2/3 af samtlige medlemmer stemmer derfor.

§ 13.

Såfremt foreningen ophæves, skal dennes midler fordeles efter generalforsamlingens nærmere 
bestemmelse.

Vedtaget på generalforsamlingen 100618.
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